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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش سعد زغلول من ش المشرق - برج الخليل - بورسعيد اوراسكوم للتدريب 

ا�سماعيلية محافظة ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٨ابانوب اسعد شلبى بخيت٨٣٦٧٦ ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٦ابراھيم السيد ربيع محمد١٢٢٩٢ ٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٤ابراھيم سمير ابراھيم محمد عبدالھادى٨١٨٢٠٢ ٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٨ابراھيم محمد شحاته محمد١٨٣١٧ ٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٣ابوبكر اسماعيل عبدالرحيم شاھين٢٨٢٠٤ ٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٢احمد ابراھيم حسن ابراھيم٥٤٨٩ ٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٦احمد اسماعيل سلميان محمد مصطفى٨٢٤٢٠٥ ٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٧احمد اسماعيل عبدالرحمن١٨٨١٠ ٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤احمد السيد احمد اسماعيل٨١٥٢٤ ٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٤احمد السيد عطيه محمد٢٦١٢٨ ١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٨احمد السيد محمد على١٤٢٠٧ ١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٨احمد السيد محمود السيد١٢١٣٧ ١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١احمد جمال عز الدين وھدان٥٩٢٥ ١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٦احمد حامد توفيق عطا ٥٣٠٦1 ١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٠احمد حسن رجب العوضى١٣٠٤٠ ١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٥احمد حسن على حسن٨١١٠٩٦ ١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١احمد حسن على حسن غباشي٩٣٧٧ ١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢١احمد حسين على موسى٢٠٠٨٨ ١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠١احمد حمدى قاسم عبدالس7م٨١٨٢٥٦ ١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١احمد حمدى محمد احمد٩٩٩٢٥٩ ٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٥احمد خالد السيد محمد٢٢٠٥١ ٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٥احمد خضر رمضان٨٨٨٠٤ ٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١احمد راضى فھيم احمد٨٥٥٨٨ ٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٨احمد رضا عطيه مازن١٦٣٥٢ ٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٥احمد رضا محمد يوسف الصياد٨٣٨٨٨ ٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد سعيد محمد حسن٨٨٨٢٣ ٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٧احمد سمير احمد احمد٢٧٦٠ ٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠١احمد سمير محمد احمد زھره٨٤٥٢٨ ٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٠احمد سيد ابراھيم محمد٨٢٣٢٠٦ ٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٢احمد سيد محمود عبدالتواب محمد٢٢٢١٥ ٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٤احمد شجيع سالم سليمان١٩٢٨ ٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٦احمد صبحى احمد زيد٢٠٠٧٣ ٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠١احمد طه احمد ونان١٤٣٦٥ ٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢١احمد طه امين طه١٠٨٨٨ ٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٥احمد عادل عثمان على٦٦٩٢ ٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١احمد عادل على منصور على٢٣٥٦١ ٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٢احمد عادل كمال احمد على٩٢٤١ ٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد عاطف عبدالفتاح محمد سالم٢٣٠٠٩ ٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠١احمد عبدالحميد احمد٩١٧٠٩ ٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠احمد عبدالرحيم عبدالحميد ابراھيم٩٦٠٥ ٤٠
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١احمد عبد1 عبدالس7م محمد درويش٨١٤٩٢ ٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٦احمد عبدالمنعم محمد محمد١٣١٤١ ٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٠احمد عبدالنبى محمد محمد حامد١٨٣٣١ ٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٥احمد عزت محمد على عبدالحليم١١١٥ ٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١احمد علوى احمد محمد١٩٧٦٣ ٤٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٦احمد فؤاد محمود احمد١١٦١ ٤٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١احمد كمال خليل احمد٢٢٠٧٧ ٤٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٥احمد مجدى محمود المغازى الدسوقى٩٩٢٨٠ ٤٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٥احمد محمد ابراھيم عبدالعزيز٢٠٠٩٢ ٤٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٢احمد محمد ابراھيم محمد ابراھيم غبيش٢٥٥١٦ ٥٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١احمد محمد ابوبكر السعيد عبد٤٩٧٧1 ٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢١احمد محمد ابوزيد احمد٨٧٠٧٦ ٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٤احمد محمد احمد امام احمد١٨٤٦ ٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١احمد محمد احمد محمود المكاوى٨٢٣٨٦ ٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد محمد السيد محمد العزازى٨٢٨٥٨ ٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠١احمد محمد حازم محمد فريد١٠١٣٩ ٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٧احمد محمد رشاد احمد٤٩٢٧ ٥٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١احمد محمد رشاد صالح٨٧٠٥٧ ٥٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٤احمد محمد شمس الدين احمد١٤٠٨١ ٥٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٩احمد محمد صديق محمد احمد٢٢٠٢٧ ٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٢احمد محمد عبدالباسط محمد١٠٧٩٩ ٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد محمد عبدالفتاح احمد٧٨٩١ ٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١١احمد محمد عبدالمجيد السيد٩١٦٣٥٤ ٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٩احمد محمد على ابراھيم عبد٨٢٣٢٢٥1 ٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١احمد محمد على على٨٥٣٤ ٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٤احمد محمد محمد محمد رزق١٥٢٠٩ ٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٤احمد محمد محمد مدكور٨٣٢١٠ ٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩احمد محمد محمد مصطفى٩٦٠٤ ٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٣١احمد محمد محمود النوسانى٢٥٣٣٧ ٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٨احمد محمد محمود محمد شيحه١٦١٢٩ ٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١احمد محمد موسى احمد٨١٨٩٧ ٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠١احمد محمد يحى محمد ابراھيم رمضان١٠٦٩٦ ٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١١احمد مدحت احمد السيد٨١٩٦٩٧ ٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٨احمد مصطفى كمال١٦٥٨٧ ٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٤احمد ممدوح عاصم حبيب٢١٥١٣ ٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٠احمد نجيب عبدالحميد احمد بدوى١٠١٦٥ ٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٩احمد نجيب منسى طلبه حبشى١٧٦٤ ٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٢احمد يحيى عزيز محمد سالم١٨٠٨٧ ٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١احمد يسرى فتحى محمد بركات١٠٣٧٦ ٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١ارزاق جمال محمد عبد٩١٧٦٢٢1 ٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٦اريج طارق رشاد محمد غريب٨٨٣٤٧ ٨١
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٧ازھار محمد محمد يعقوب٢٦١٣٧ ٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٨اسامه جمال السيد محمد١٩٨٢٢ ٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٤اسامه رشاد قياتى بدوى٨٢٣٦٠١ ٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٩اسامه محمد ابراھيم على الشريف١٨٢٣ ٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٠اسامه محمود شوقى احمد محمد٢٨٢٠٦ ٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١١اسراء حسن محمد مختار وھبه٢٥٠١٣ ٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢١اسراء زين العابدين محمد١٦٥٨٠ ٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٠اسراء محمد احمد عبد١٢٥٢٠1 ٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١اس7م ابراھيم س7مه٨٢٧٠٣٧ ٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١اس7م احمد حامد محمود سليمان صقر٢٥٠٤٥ ٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٦اس7م احمد حفنى زكى طايع٨٨٧٤٤ ٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣١اس7م احمد موافى١١٣٨٨ ٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١اس7م اسامه محمد شعبان٩١١٣٨٦ ٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٠اس7م السيد احمد وارد١٦٠٣٦ ٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٩اس7م رشوان محمد ابراھيم٢٦٥٧٩ ٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١اس7م على احمد عبدالھادى٢٢٦٣٥ ٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٢اس7م محمد احمد خليل٨٧٣٠١ ٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١١اس7م محمود كامل حسانين٧٨٩٠ ٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١اسماء ابراھيم السيد مصطفى٨٨٨٣٣ ١٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٠اسماء ثروت محمد مبارك١٣١٢٥ ١٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٥اسماء عبد1 دسوقى محمود حسن٨١٨٢٨٨ ١٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١اسماء عبدالمعز محمود عبدالمعز٢٥٠٤٨ ١٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١اسماء على عبدالتواب محمود١٤٢٠٠ ١٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١اسماء محمد سعيد ابو ناصر٨٧٩١ ١٠٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٩اسماعيل شعبان محمود شعبان١٤٢٠٢ ١٠٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١١اFء احمد عبده احمد ابراھيم٩٣٢٤ ١٠٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٠اFء محمد عزت محمد حسن٨٧٩٤١ ١٠٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٢٠اFء محمود فريد احمد محمد محمد٨٤٣٢٨ ١٠٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٢الزھراء عبدالحليم على محمد محمد٢٥٥١٧ ١١٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٩السيد قرش عبدالعاطى خليل عبدالعال٢١٥٠٣ ١١١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١السيد محمد صبرى السيد احمد مصطفى٢٢٦٣٠ ١١٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١الشيماء ابراھيم محمد محمود٩٩٤٥٩٧ ١١٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١الشيماء احمد محمد ابراھيم١٢١٣٣ ١١٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٢الشيماء سمير محمود محمد محمد٨٥٧٤٨ ١١٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٠الشيماء سيد محمد عباس١٠٨٨٢ ١١٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١١الشيماء عبد1 سليمان فرحات العوانى٨٨٧١٨ ١١٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١الشيماء مجدى سعد على١٨٠٥١ ١١٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٠الشيماء محمد حفنى احمد٢٢٧٠٣ ١١٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠١الشيماء محمد شكرى عبدالمحسن عطيه٣٣٥٥ ١٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١١امل عبدالحق عبدالفتاح عبدالحق محمد٦٨٩٨ ١٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٠امنيه عبد1 دسوقى محمود٢٣٢٩٤ ١٢٢

٢٠١٦/٠١/٣١ا�سماعيلية Page ٤ of  ١٤



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش سعد زغلول من ش المشرق - برج الخليل - بورسعيد اوراسكوم للتدريب 

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٤امير مرزوق عطا ٨١٨٢٤٣1 ١٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٥اميره السعيد عبدالحميد عبد١١٢٦٤1 ١٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٣اميره صالح ابراھيم محمد رزق٨٥٧١٢ ١٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٣٠اميره محمد ابراھيم٩١٧٥٠٧ ١٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٧اميره محمود حمد محمد٢٠٠٣٠ ١٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٢اميمه ماھر محمد اسماعيل على١٢٠٣٠ ١٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٣امينه شوقى عبده محمد محمد١٥٣٧٩ ١٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١امينه محمد فتحى السيد١٢٢٩٩ ١٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٣انجى جمعه على مصطفى الم7حى٨٨٢٦٣ ١٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٢انجى سليمان عبدالنور سليمان٢١١٢٣ ١٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢انجى ھشام سعد حسن٤٠١٥ ١٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٢انطونيوس م7ك لبيب٨١١٢٦٣ ١٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١١ايات احمد سيد سليم حميد٨٤٣٣٦ ١٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٩ايات محمد السنوسى محمد٨١٩٦٩١ ١٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٥ايمان ابراھيم السيد شديده٢٤١٨١ ١٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١ايمان حامد صالح عبد٨٣٦٧١1 ١٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٦ايمان حامد نبوى على٩٢٠٦١٩ ١٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٩ايمان حسن محمد على الغرباوى٨٢٧٠٣٦ ١٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٨ايمان سامى محمد تاج العارفين اسماعيل١٢٥٩٠ ١٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٣ايمان عرفه حموده محمد٨٢٠١١٣ ١٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٣ايمان محسن مھدى عبدالفتاح١٠٦٤١ ١٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٩ايمان محمد السنوسى محمد٨١٩٦٩٢ ١٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٣ايمان محمد النجار٩١٧٥٢٧ ١٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٩ايمانكارم احمد عبدالحكيم٢٤٥٣٠ ١٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٣٠ايمن محمد عبدالعاطى طلبه١٢٤٣٥ ١٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٩ايناس محمد عبد1 عبدالمطلب٥٣٠٥ ١٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٧ايناس مصطفى السيد محمد مھدى٨١٥٥٠٤ ١٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١ايناس منصور سليمان اسماعيل دھشان١٨٩٢٠ ١٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٢ايه ابراھيم محمد ابوالغيط١٦٦٩٧ ١٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥ايه جمال حافظ محمد٨١٥٣٠٥ ١٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٢ايه جمال محمد العربى عبدالجواد١٤٢٠٤ ١٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٥ايه جمال محمد محمد١٣٢١١ ١٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٣ايه سعد جاد السيد على عيسى٣١٢٠ ١٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١ايه على محمد عليوه١٤٣٢٥ ١٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٢ايه محمد يوسف١٦٥٤٤ ١٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١ايھاب عبدالكريم عبدالعظيم سليم العزونى١٠٠٩٧ ١٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١باھى محمد ربيع عبدالمعطى١٨٨٠٥ ١٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٦بسمه احمد الصغير اسماعيل٩٥٤٧ ١٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١بسمه احمد عبده على٨٩٤٢٠ ١٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٤بسمه رفعت احمد ادم١٩٠٧١ ١٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤بسمه محمد احمد على جبل١٢٥١٩ ١٦٣
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٣٠بسمه محمد احمد فؤاد عباس٢٥٢٠٤ ١٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١بسنت ع7ء ابراھيم١٦٥٦٧ ١٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣٠بوسى سليم خليل١٦٥٨٨ ١٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٤بوF مراد منير مسيحه جرجس٢٢٠٢٠ ١٦٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٨بيتر ھانى عبدالمسيح ايوب٢١١٢٠ ١٦٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٩تريز سعد 1 ذكرى بطرس٢١٠٦٠ ١٦٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤جرجس محروس نعيم ذكى٢١٠٥٩ ١٧٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٩جيھان نظمى كمال عزمى١٢٠٠١ ١٧١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٠حافظ احمد حافظ احمد محمد حسين١٧٠٣٤ ١٧٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٥حسين شحاته السيد السيد١٨٨٦٢ ١٧٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٩حسين ماجد حسين محمد العروس٨٧٢٤٨ ١٧٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٧حماده على محمد السيد خليل٢٣٣٢٠ ١٧٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٣خالد اFمير حسين عبدالموجود٨٧٠٩٠ ١٧٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٥خالد حسن ابراھيم الجندى٨٧٣٧٤ ١٧٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٢خالد محمد ابراھيم عبدالس7م٨٩٠٦١ ١٧٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٨خالد محمود محمد ابراھيم١٨٨١٨ ١٧٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٢خالد مصطفى محمد مصطفى٨١٦٨٤٣ ١٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٥خديجه ص7ح يوسف سعيد٩٩٩٣٢٦ ١٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٩خلود السيد العربى عبده السيد البرشلى١٧٢٨١ ١٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٣خلود رفعت محمد حسن٨١٨٢٩٠ ١٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠١خليل سليمان خليل اسماعيل٤٢٦٤ ١٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٠داليا على فتحى عبدالحميد محمد١٢٥٢١ ١٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٤داليا محمد عبدالجواد٨٨٨١٧ ١٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٣داليا محمود اسماعيل حسنين سليم٤٥٩٦ ١٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٨دعاء اسماعيل فؤاد اسماعيل السيد٨٢٢٦٩٥ ١٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٦دنيا محمود ماھر٨١١٢٦٥ ١٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٩دينا محمد على احمد على٨٢٥٤٨٩ ١٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٣دينا محمد فؤاد محمد انور٢٤١٨٢ ١٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٤رامى احمد بكرى منصور العايدى١١٨٣ ١٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢١رامى صبرى احمد سليمان١٠٧٥١ ١٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٣رانا حسن محمد حسن على عيسى٦٦٢٩ ١٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١رانده محمد شحات٩١٧٥٣٢ ١٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٢رحاب السيد محمد سليمان رميح٩٣٨٨ ١٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢١رحاب عبدالرؤوف رحاب١٣٢٠٧ ١٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢رضوى اسماعيل صالح اسماعيل الشافعى٩٣٢٣ ١٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٢رغده خالد غريب سليمان٨٢٢٠٥ ١٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١رغده محسن على محمد جاد٨٨٤٢٧ ٢٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٣١رغده نبيل زينه حسن٨٢٦٦٤ ٢٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٧رفيده زكريا احمد ابراھيم٨٢٢٠٤ ٢٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٦رنا ابراھيم محمد محمد٨٢٣٢٢٠ ٢٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٩رنا عبدالباسط محمد على الحمزى٨٤٥١٣ ٢٠٤
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٩ريم عبدربه عطيه عيد٢٦٠٨ ٢٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٠٥ريم ممدوح عبد1 ابراھيم ديوان٦٦٥٨ ٢٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧ريھام ص7ح عبدالحميد حسن٨٥٨٥٧ ٢٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١ريھام عبدالحميد يوسف محمد١٠٠٧٨ ٢٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٣ريھام محمود محمد٩١٧٥٢٥ ٢٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٣ريھام يحى احمد شكرى احمد صقر٨٤٢٤٠ ٢١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١زينب احمد احمد خليل٢٤١٦٠ ٢١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١١زينب حسن مصطفى حسن الزينى٨١٤٧٥ ٢١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٥سارة السيد حسن محمد عرابي٩٣٨٧ ٢١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠ساره احمد جمال احمد٨٤٥٢٧ ٢١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٩ساره احمد صبرى على خليل١٥٧٩٧ ٢١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٢ساره خليفه عبداللطيف عبدالعال٩٣٢٨ ٢١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٢ساره زين العابدين محمد السعيد حسن١٦٦٢٣ ٢١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١ساره عادل السيد السيد١٩٧١٥ ٢١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٩ساره عصمت حمدى لطفى١١٠٤٨ ٢١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٦ساره عمرو محمد عبدالرحمن٩٩٣٠٣ ٢٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٥ساره محمد حلمى محمد٨٩٧٦ ٢٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١سالم محمد حسن محمود رشوان٢١٥٣٨ ٢٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٧سالى مصطفى خليل ابوالمجد١٦٦٩٩ ٢٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٥سامى سميرسليمان جرجس منصور١٢٠٠٢ ٢٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٠سعاد مصطفى عبدالعظيم١٦٥٨٩ ٢٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٧سعد ابراھيم محمد سعد محمد ھاشم٨١٧٥٣٢ ٢٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٠سعد سعيد على عطيه٨٢٦٨٤ ٢٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٥سلمى محمد يحيى احمد احمد٩٢٤٣٣٤ ٢٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١سماح مصطفى يحيى حسن عبد١٦٦٠٩1 ٢٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣سمر حسن البنا السيد٨١٢٧٤ ٢٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١سمر محمد السعيد حسن٨٢٦٦٣ ٢٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٧سمر محمد سليمان حسن عياط٢٥٣٢٣ ٢٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٣سھا نصر سيد نصر٨١٨٢١٠ ٢٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١سھر اسماعيل محمد مھدى٨٨٤٢٦ ٢٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٧سھير محمد محمد احمد حسن٢٢١٨١ ٢٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٢سھيله محمد يحى احمد احمد١٨٣٢٣ ٢٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٠شادى محمد فرغلى جاد الرب٨٢٢٦٦٣ ٢٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٦شادى مصطفى كامل٨٢٢٨٧ ٢٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٢شروق سمير سعد عبدالعظيم محمد٨٢٦٦٢ ٢٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٨شريف ابراھيم محمد عبدالنبى٨٤٣٥٠ ٢٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١شريف محمد احمد محمود السروجى٨٢٥٤٩٠ ٢٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣شريف محمد السيد مبروك٥٥٢٠ ٢٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١شھاب فتحى احمد على١٠٨٩٤ ٢٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٢شيماء جمال محمد العربى عبدالجواد١٤٢٠٥ ٢٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٥شيماء عليان محمد السيد عبدالنبى٨٩٤٢٣ ٢٤٥
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٧شيماء محمد يوسف حسنين٢٦١١٠ ٢٤٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٩صالح عبدالرحمن محمد صبحى٨٢٤٢٠٣ ٢٤٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٥صفا احمد صبرى على احمد١٥٧٩٦ ٢٤٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١صفا سعد محمد عيد صالح١٠٦٤٩ ٢٤٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٩صفاء عبدالحميد سليم٨١٢٨٤ ٢٥٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٣صفاء على عبدالتواب محمود٨١٤١٩٩ ٢٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٣ص7ح عبدالصبورعبدالعال يوسف٢٢٥٠٩ ٢٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٧طارق رضا محمد على الخضرى١٩٠٤٠ ٢٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٦طارق عادل سباعى متولى٢٧٨٩ ٢٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٣طلعت عزت حسانين زھرى٩٢٢٥٢٣ ٢٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٦عائشه عبدالمحسن محمد حسن الجدادى٩١٦٣٥٥ ٢٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٠عادل على شلبى العايق٢٥٥٨٠ ٢٥٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٦عاطف محمد عاطف يحيى١٨٧٠٩ ٢٥٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٦عبدالرحمن احمد حسين ابوالمجد٥٩٢٤ ٢٥٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٨عبدالرحمن السيد الشحات محمد سعد٢٦٦٠٩ ٢٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٠عبدالرحمن السيد على السيد٢٣١١ ٢٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٠عبدالرحمن على محمد خليل علي٨٧٧٢ ٢٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٤عبدالرحمن عماد الدين فياض٢٢٢٣٥ ٢٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٧عبدالس7م محمد علوانى عبدالس7م العلوانى١٢٣٦٩ ٢٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٠عبدالقتاح خالد محمد خالد٣٥٨٧ ٢٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٥عبد1 حمد على محمد١٨٤٤ ٢٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٠عبد1 عبدالغنى حسن على عمار١١١٧٠ ٢٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٩عبد1 ممدوح عباس قمصان٨٢٢٢٨ ٢٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥عبدالمنعم سعيد عبدالمنعم حسن٨١٨٩١ ٢٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٦عبير سعد محمد عيد صالح١٠٦٦٢ ٢٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٧عبير عبدالرحمن عباس ابراھيم٨٢٦٦٦٩ ٢٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٤عبير محمد سيد محمد عمر١٦٤٦٩ ٢٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٧عصام السيد محمود ھريدى٤٩١٤ ٢٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١ع7 عبدالكريم امين١٥٠٣١ ٢٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠ع7 محسن محمود٩١٧٥١٧ ٢٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤على احمد ابراھيم سالم محمد٨١٧٤٤٣ ٢٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٣على السيد عبدالعظيم احمد ابوباشا٣١٨٨ ٢٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢١على حسين على موسى٢٠٠٩٠ ٢٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٨على سيد مصطفى محمد٢٥٥٧٨ ٢٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٩علياء احمد نصار السيد٨٩٤٠٧ ٢٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٥علياء ھشام احمد احمد٨٣٩٩٧ ٢٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٣عماد حافظ محمود حافظ١٠٦٤٤ ٢٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٥عمر رمضان احمد على٨٨١٢٧ ٢٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٥عمر سليم محمد على٨٧١٤٥ ٢٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١عمر طلعت عبدالعال١٦٥٨٥ ٢٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٦عمرو حسن قنديل٥٤٦٧ ٢٨٦
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٨عمرو سعد محمد عبد٩١٠٣٥٥1 ٢٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٦عمرو طارق عبدالعظيم عبدالقادر٥٤٥٢ ٢٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٥عمرو عبدالرازق حسين حسن٨٣٢٤٨ ٢٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٦عمرو محمد سعد ابوزيد٨٨٣٥٤٣ ٢٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٧عمرو مصطفى محمد رشاد٩١٠٣٧٩ ٢٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١عيد عواد محمد س7م١٠٦٦٥ ٢٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٠غدير صابر فتحى عبدالحميد١٢٥١٨ ٢٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٩فاطمه على يوسف محمود يوسف١٤٢٠٣ ٢٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٥فاطمه فوزى احمد مصطفى٨٨٢٦٢ ٢٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٠فاطمه محمد محمد احمد٨١٦٧١٥ ٢٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٢فيصل محمد عمر الفاروق حجام محمد بدر١٩٢٣ ٢٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٠كرم سعد1 زكرى بطرس٢١٥٤٠ ٢٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٢كريم احمد عبده احمد٨١٤١٧٨ ٢٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٩كريم محمد عبدالمنعم عبدالمحسن٨٤٥٠٦ ٣٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٥كمال محمد ابراھيم مجاھد١١٣٧٧ ٣٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٨كيرلس القس بوF كامل اندراوس١٠٢٦٥ ٣٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣٠كيرلس رؤوف ملك داود عياد٢١١٢٤ ٣٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢٠كيرلس سمير فھمى حنا٨٣٨١٧ ٣٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٦مؤمن احمد محمد عبدالرحيم٨٢٨٠٤٣ ٣٠٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٣مؤمن عبداللطيف مصطفى ابراھيم عطيه٨٧٠٩١ ٣٠٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٥ماريان محب عبدالملك يعقوب٢١١٢١ ٣٠٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٧مايكل منير فوزى ابراھيم يوسف٢٢٠٢١ ٣٠٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٨مجدى السيد محمد عبدالرحمن٨١٧١٦٩ ٣٠٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٧محمد ابراھيم ابراھيم سليمان٨٧١٥٣ ٣١٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١محمد ابراھيم عباس عبدالرحمن١١٣٧٩ ٣١١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠١محمد ابراھيم علوى محمد١٨٥٩٥ ٣١٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١محمد احمد حامد محمود سليمان صقر٢٥٠٤٤ ٣١٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٦محمد احمد سعيد احمد١٦٨٤ ٣١٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٢محمد احمد عبدالحليم عطيه حسن٨٥٨٥٥ ٣١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٠محمد احمد كامل٨٢٢٨٨ ٣١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمد احمد محمد السيد محمد خليفه١٤٣٠٥ ٣١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٧محمد احمد محمد زيدان٨٥٨٩٥ ٣١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٠محمد احمد محمود صالح١٦٥٠٨ ٣١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٨محمد اسامه عبدالحميد عبد٢٦١١٥1 ٣٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٩محمد اسماعيل فؤاد اسماعيل٨٢٢٦٩٨ ٣٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٤محمد السيد احمد مراد١٦٠٣٧ ٣٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣٠محمد السيد الخضر على السيد١١٣٧٨ ٣٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٥محمد السيد جوده فرح٨٣٧٦٠ ٣٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٨محمد السيد حسين٨١٧٠٤ ٣٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١محمد السيد حسين ابراھيم١٠٨٥٦ ٣٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥محمد السيد محمد السيد٨١٧١٧٢ ٣٢٧
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٤محمد السيد محمد السيد السخرى٨٧٠٦٣ ٣٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٠محمد انور مدكور فراج١٧١٢٣ ٣٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٧محمد بھاء محمد عبدالباقى٨١٩٥٩٦ ٣٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٠محمد ثروت على موسى٨٢٢٤ ٣٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٦/٠٦محمد جمال عبد1 محمد٨١٤٥٧ ٣٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٢محمد جمال محمد احمد خفاجه١٧٠٥٦ ٣٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٤محمد جمال محمد سالم٨٨١٦٣ ٣٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٠محمد جمال محمد عبدالدايم١٠٣٦٩ ٣٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١محمد حسن محمد احمد يوسف١٨٦٢٥ ٣٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٥محمد حسن محمد حسن الرووى١٤٢٢ ٣٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٨محمد حسن محمد مصطفى١٠٨٨٤ ٣٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٠محمد حسنى دياب محمد٨٣٥٠٤ ٣٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٢محمد حسين احمد طنطاوى١٢٥٥١ ٣٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٩محمد حمدى محمد احمد٩٩٩٢٦٢ ٣٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٧محمد حموده كمال كامل٨١٨٢١٨ ٣٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢١محمد خالد عبدالحميد بيومى٥٩٣٢ ٣٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤محمد رشدى حمزه متولى البيطار٨١٥١٦ ٣٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١محمد رضا على الشربينى١٤٣٢٣ ٣٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٦محمد رضا محمد محمد سليم٨٧٦١ ٣٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٢محمد رمضان ضيف١٦٥٨٦ ٣٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠١محمد رمضان نبوى رمضان١٧١٢٧ ٣٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٥محمد سعد محمد عبد١٠٣٥٧1 ٣٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٣محمد سليمان رمضان عبدالحميد١٨٣١٨ ٣٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٧محمد سليمان عبدالرحمن ابراھيم٦٢٧٤ ٣٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٠محمد سيد حبيب السيد٩٢١٠٠ ٣٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٦محمد سيد مكى فضالى٩١١٣٨٠ ٣٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٢محمد شعبان فھمى عثمان٢١٥٠٤ ٣٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠١محمد صبرى ضيف محمد٩٩٩٩٢٩٢ ٣٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٠محمد ص7ح ابواليزيد عزب٢٣٠١٠ ٣٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١محمد ص7ح الدين س7مه محمد٤٤٠١ ٣٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١١محمد طارق عبدالجليل زكى١٥٧٦١ ٣٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٧محمد ط7ل فياض سيد٩٨٠٠٤ ٣٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٣محمد عادل محمد السيد جوھرى٩٩٩٢٤٥ ٣٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٦محمد عادل محمد سالم٩٨٠٠٦ ٣٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٧محمد عاطف عباس عقل مباشر١٠٦٣٨ ٣٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٦محمد عباس سيد احمد سعيد٤٨٠٧ ٣٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٩محمد عبدالحميد احمد٩١٧٥٠٨ ٣٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٤محمد عبدالخالقحسونه السيد١٠٧٦٨ ٣٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٤محمد عبدالراضى رشيدى محمد٨٥٧٤١ ٣٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١١محمد عبدالعزيز خليل سالم٨٥٦٢٧ ٣٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٢محمد عبدالعزيز محمد١٢٣٠٨ ٣٦٨
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٥محمد عبدالعزيز محمد احمد دياب٢٦٥٥٦ ٣٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٢محمد عبد1 حسن عبد٨١٩٦٩٥1 ٣٧٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١محمد عبد1 محمد٣٥٠٦ ٣٧١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٤محمد عبدالمنعم ابراھيم عبدالمنعم٦٨٧٩ ٣٧٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٥محمد عبدالناصر عبد1 عبدالعظيم٨٧٧١ ٣٧٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢١محمد عبدربه سلمى حسن٢٣١٠ ٣٧٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٦محمد عطيه احمد اسماعيل غزل٢٢٠٢٢ ٣٧٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٩محمد ع7ء الدين محمد ابراھيم١٦٣٢٥ ٣٧٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢١محمد على السيد معالى١٣٦٩ ٣٧٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٣٠محمد على سعد على نصر٨٢٣٥٣ ٣٧٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٢محمد على عبدالرحيم عبدالمجيد٨٣٦١٥ ٣٧٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٦محمد على محمد على ابراھيم٢٣٠٧٣ ٣٨٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٥محمد عوض حسن١٦٥٨١ ٣٨١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٢محمد عوض محمد طعيمه٨٨٢٦٤ ٣٨٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٠محمد فوزى محمد المھدى٤٢٧٩ ٣٨٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٤محمد كامل عبدالعزيز محمد٨٢٣٢٠٨ ٣٨٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٥محمد مجدى عبدالرؤف عبدالرحمن٨٤٦٦ ٣٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمد مجدى محمد س7م٢٦٥٥٢ ٣٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٥محمد محسن السيد يوسف حسن١٨٠٧٨ ٣٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٤محمد محسن يوسف سالم الضعيفى٩٩٩٩ ٣٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٥محمد محفوظ عامر سالم١٨٣١٩ ٣٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٤محمد محمد ابراھيم مصطفى٨٢٥٤٨٣ ٣٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٦محمد محمد محمد ابراھيم اباظه٩١٦٤ ٣٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٦محمد محمود ابوالحسن١٨٩٤٧ ٣٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمد محمود اسماعيل عبدالحليم٢٢٣٠٩ ٣٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٤محمد محمود فريد احمد٨٨٨٦٠ ٣٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣٠محمد محى سيد احمد حمزه١٦٩٨ ٣٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٤محمد مصطفى محمد مصطفى عطيه٨١٦٧٨٨٦ ٣٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٥محمد يوسف محمد على عبدربه١٠٨٩١ ٣٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٢محمود ابراھيم على ابراھيم٩١٢٣٨٥ ٣٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٨محمود احمد السيد محمد٢٧٦٨ ٣٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٨محمود اسماعيل ابراھيم اسماعيل١٢٢١٧ ٤٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٥محمود ج7ل عبدالمعز رضوان٩٨٠٠٩ ٤٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٥محمود جمال محمود سيد احمد١٠٦٩٠ ٤٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٥محمود حسين احمد حسين جعفر١٠٦٦٠ ٤٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٧محمود سمير محمد٨٨٨١٦ ٤٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٧محمود سيد اسماعيل محمد المغربى١٠٦٩٧ ٤٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٢محمود سيد محمود عبدالتواب٢٢٢١٦ ٤٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١محمود شعبان محمد السيد٢٥٣٩٨ ٤٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٦محمود عبدالباسط احمد عطيه١٩٩٠٢ ٤٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٧محمود عبدالعال محمود عبدالعال٢٠٠١٥ ٤٠٩
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٥محمود عبدالعزيز السيد محمود٦٦٩٣ ٤١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٤محمود عبدالمنعم التابعى٢٠٠٩١ ٤١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٢محمود محمد احمد عبدالرحيم٢٦٥٢٧ ٤١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٥محمود محمد السيد محمد على فرج٩٢٢٢ ٤١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٩محمود محمد حامد احمد١٨٣٢٠ ٤١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٣محمود محمد كمال عثمان عطيه نجم١٦١٣ ٤١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٦محمود محمد محمود ابوزيد٨١٤٥٤ ٤١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨محمود محمد نجيب محمد ع7م٨٥٨٩٢ ٤١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمود مصطفى محمود محمد٢١١١١ ٤١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٩محمود ھشام السيد محمد١٧٦٠٨ ٤١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٥محمود وھدان احمد وھدان٢٢٦٠٣ ٤٢٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٠مرام طارق احمد على١٥٧٣٣ ٤٢١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٢مرنا مجدى فضل 1 فضل ٩٥٨١1 ٤٢٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٠مروه السيد حسين على٤٧٥١ ٤٢٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٥مروه خلف محمد رزق١١٢١٩ ٤٢٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٢مروه رفعت محمد طنطاوى٨٢٣٦٩ ٤٢٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٩مريم رفعت لبيب متى٢٢١٨٢ ٤٢٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٣مصطفى احمد محمد٢٣٢٥١ ٤٢٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٦مصطفى احمد محمد يونس١٣١٥١ ٤٢٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٠مصطفى احمد يحى ابراھيم محمد٥٨٠٩ ٤٢٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٢مصطفى اسماعيل عبدالمنعم اسماعيل١٩٩٠٥ ٤٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٥مصطفى الحسين ياسين عبدالدايم٨٨٣٩٧ ٤٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٣مصطفى حسن مصطفى محمد شطا٨٤١٢٧ ٤٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١مصطفى سالم محمد على مراشيد٨٨٦٩٥ ٤٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١مصطفى صالح محمد سالم حسن٨٧٠٨٩ ٤٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٢مصطفى محمد توفيق السيد٨٣٨٦٠ ٤٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦مصطفى محمد زكى محمود سويلم٨٢٥٤٦٤ ٤٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٠معتز ابراھيم موسى ابراھيم٨٨٢٨٢٧ ٤٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٩معتز محمد نجيب محمد السيد٨٧١٥٥ ٤٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٩ممدوح احمد زين العابدين محمد عبدالمنعم٢٥٣٣٨ ٤٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٨منار صبحى عبدالعزيز حسن١٤٢٠٦ ٤٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٧منار محمد متولى محمد سيد احمد٢٣٢٥٣ ٤٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٣منال خطابى محمود احمد محمد٢٥٣٦٤ ٤٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٨منه 1 حسين سعد عبد الرحمن فرج٩٣٨٩ ٤٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٢منه 1 ناصر حسنى فرج١٨٥٧٩ ٤٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٥منى ابوالحمد ابو الحمد محمود١٠٢٦٢ ٤٤٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٤منى حسن عدلى حسن١٨٥٨١ ٤٤٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١منى داود احمد على٣٥٠٩ ٤٤٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٧منى محمود الشبراوى محمد على١٠٢٧٥ ٤٤٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٣منى نصر صالح نصر٨٨٢٨٩ ٤٤٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٥مھا محمد فؤاد محمد انور٢٤١٨٣ ٤٥٠
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١١مھا نجيب محمد الھادى٨١٤٧٦ ٤٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١مھند عبداللطيف محمد عيد ناصر٢١٥٢٢ ٤٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٢مھيتاب وفقى محمد على١٣١٦٠ ٤٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٧مى احمد محمود ابراھيم زياده١٠٠٦٢ ٤٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٣مى السيد فھمى على على٨١٦٧٧٣ ٤٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٧مى حسين عبدالرؤوف٨٩٦٤ ٤٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٥مى زعلول زعلول احمد فارس٣٥٩٠ ٤٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠١مى صبرى على سرالختم معوض٨١٦٨٣٧ ٤٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٩مى عبدالحميد السيد عامر٨١٥٥٣٨ ٤٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٠مى عبد1 محمود عبد١٨٣٢٢1 ٤٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١مى عمر عبده محمد٢٣٥٧٣ ٤٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٦مى مجدى محمود عبد٥٠٧٣1 ٤٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢١ميان ناصر على ھريدى٨١٩٦٠٩ ٤٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣١ميرنا عوض محمد فتحى الديب٨٢٦٦١ ٤٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١مينا رفعت رزق ٨١٨٢٤٤1 ٤٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٣١مينا كمال فھيم بشاى٢١١٢٦ ٤٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦مينا مجدى جاد شحاته٢٣١٨٢ ٤٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٧ناجى نبيل ادتين تادرس٨٧٠٧٣ ٤٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٣نادر عادل على عبد١٨٢٤1 ٤٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٤نادين ص7ح الدين ابراھيم قابيل١٧٢٨٠ ٤٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٥ناھد ابراھيم محمد ابراھيم٨٤٢٣٩ ٤٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٢نداء محمد احمد محمد حزين١٨٩٤٨ ٤٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٥ندى ثابت محمد حسن دبور٨١٨٢٨٩ ٤٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٥ندى ماجد محمد على حسانين٩٣٣٣ ٤٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٩نرمين ص7ح احمد٨٥٩٧٢ ٤٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١١نھال خالد جمال حسن٨١٦٨٤٢ ٤٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٨نھال عباس محمود فؤاد٨٣٦٧٠ ٤٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٦نھله كمال انيس٨٥٠٨ ٤٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٨نھله محمد محمود ابراھيم حسانين٢٦١٣٨ ٤٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢نور الھدى ھشام احمد٨١١٠٦٥ ٤٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٣نورا حسن يوسف محمد٩٢٤٣٣٢ ٤٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢١نورا حنفى محمدين على اسماعيل١٣٢٣٧ ٤٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٩نورا عاشور عبدالمحسن٢٤٠٠٩ ٤٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٧نورھان غريب محمد غريب نوفل١٦٣٥٠ ٤٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٤نيرفانا محمد عبدالمنعم١٣١٠٢ ٤٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١نيره محمد صبحى عطيه على سعفان١٠٦٥٣ ٤٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٨نيفين مسعد على شحاته٢٥٣٦٦ ٤٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٦ھاجر احمد محمود احمد اسحاق١٢٥١٧ ٤٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١ھاجر محمد عبدالملك محمود٥٥١٩ ٤٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٠ھاجر محمد محمد على عبدالحميد٢٦١٢٩ ٤٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٥ھاله احمد السيد موسى٩٢٤٣٣٣ ٤٩١
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٨ھاله سيد عبد1 احمد٤٠٢٢ ٤٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٠ھبه احمد محمد خليل٥٥٢٦ ٤٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١ھبه 1 سمير عبدالحليم عزب رجب٥٢٠٩ ٤٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩ھبه 1 ع7ء الدين يوسف٩١١٧ ٤٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١ھبه حسين حامد محمد١٣٢١٠ ٤٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٢ھبه نور الدين محمد احمد٨١٣٠٧ ٤٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٣ھدى اسماعيل عبباس خليل٨٨٨٠٣ ٤٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠١ھدى محمد جبر عثمان سالم١١٢٢٢ ٤٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٥ھدير عبدالمجيد محمد عبدالحميد رزق٨١٨٢١٦ ٥٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٠ھدير محمد عبدالعال على الخطيب٨٠٢٦ ٥٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١١ھناء احمد محمد٩١٧٥٣٧ ٥٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٥ھند يحى محمود طنطاوى عبدالسيد٥٠٩٥ ٥٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٤ھيثم عصام الدين فھمى الدسوقى١٧٢٤٣ ٥٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٨ھينار محمد محمود ابراھيم٨٠٢٧ ٥٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١وFء احمد عبدالوھاب محمد٨٨٥٦١ ٥٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٢وFء عبدالعال العدلى عبدالحكيم٨٣٨٠٨ ٥٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٢وليد حسين محمد جوده٨١٣٣٦ ٥٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٤ياسر السيد العربى عبده السيد البرشلى١٧٢٨٢ ٥٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٨ياسمين احمد محمد محمد٨٨٨٤٦ ٥١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٦ياسمين عبدالحكيم كامل عثمان٩٤١٥ ٥١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٤ياسمين محمود احمد محمود السيد٨٤٥٠٨ ٥١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٠يوستينا ظريف سيد٨١١٢٦٢ ٥١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١يوسف احمد يوسف حسنين٢٢٠٢٨ ٥١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٣يوسف فتحى محمد سيد١٧٠٨٦ ٥١٥
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